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5 SAMENVATTING MAATREGELENPROGRAMMA 

5.1 Inhoud maatregelenprogramma 

Zowel de kaderrichtlijn Water (art. 11) als de Overstromingsrichtlijn (art. 7.3) vragen de lidstaten om 

maatregelen te nemen om zo de doelstellingen van beide richtlijnen te kunnen halen. Aangezien er in 

Vlaanderen voor werd gekozen de stroomgebiedbeheerplannen en de 

overstromingsrisicobeheerplannen te integreren, werden deze maatregelen samengebracht in één 

maatregelenprogramma voor beide richtlijnen. Daarnaast wordt in de derde generatie 

stroomgebiedbeheerplannen ook een waterschaarste- en droogterisicobeheerplan geïntegreerd. 

Daarom maken ook de waterschaarste- en droogterisicobeheermaatregelen deel uit van het 

maatregelenprogramma. 

Bijlage 2 van het decreet Integraal Waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, bepaalt de inhoud van 

het maatregelenprogramma en deelt de maatregelen in in 13 thematische groepen: 

 

Groep 1 Europese wetgeving 

Groep 2 Kostenterugwinningsbeginsel en vervuiler-betaalt-beginsel 

Groep 3 Duurzaam watergebruik 

Groep 4A Beschermde en waterrijke gebieden – gedeelte grondwater 

Groep 4B Beschermde en waterrijke gebieden – gedeelte 
oppervlaktewater 

Groep 5A Kwantiteit grondwater 

Groep 5B Kwantiteit oppervlaktewater 

Groep 6 Overstromingen 

Groep 7A Verontreiniging grondwater 

Groep 7B Verontreiniging oppervlaktewater 

Groep 8A Hydromorfologie 

Groep 8B Waterbodems 

Groep 9 Andere maatregelen 

 

De analyses (druk- en impactanalyse, economische analyse, overstromingsrisicoanalyse, 

droogterisicoanalyse), de toestandsbeoordelingen en de waterbeleidsnota (incl. 

waterbeheerkwesties) liggen aan de basis van de acties die worden voorgesteld. Uit de analyses en 

toestandsbeoordeling is duidelijk dat op verschillende vlakken inspanningen nodig zijn. De 

maatregelen en acties die geselecteerd werden met het oog op het bereiken van de doelstellingen van 

de ORL zijn terug te vinden onder groep 6, de maatregelen en acties die moeten bijdragen aan het 

waterschaarste- en droogterisicobeheer (WDRB) situeren zich voornamelijk in groepen 3 en 5 en de 
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maatregelen en acties die invulling moeten geven aan het bereiken van de doelstellingen van de KRLW 

zijn terug te vinden in de maatregelengroepen 1 t/m 4, 5A en 7 t/m 9. Acties werden ingedeeld onder 

een maatregelengroep in functie van het hoofddoel van de actie, maar vanuit de integrale benadering 

wordt zoveel mogelijk gewerkt met win-win acties, acties die gunstig zijn voor meerdere 

doelstellingen. Bijgevolg kunnen acties in andere maatregelengroepen ook bijdragen tot de 

doelstellingen voor ORL, KRLW of WDRB. 

Voor alle maatregelengroepen werden vooreerst diverse – algemeen geformuleerde – maatregelen 

gedefinieerd, al deze maatregelen samen vormen de zogenaamde maatregelenkorf. Vervolgens 

werden deze maatregelen verder geconcretiseerd in acties voor uitvoering vanaf 2022. Zowel op het 

generieke of stroomgebiedniveau als op gebiedsspecifiek niveau (oppervlaktewater- en 

grondwaterlichamen) werden acties geformuleerd. Door de aard van de maatregelen krijgen sommige 

maatregelen eerder of vooral een generieke invulling en andere maatregelen eerder een 

gebiedsspecifieke invulling.  

Figuur 5.1-1: Verdeling van de generieke acties over de maatregelengroepen 

 

 

2 - Kostenterugwinning; 12

3 - Duurzaam 
watergebruik; 25

4A - Beschermde gebieden 
(grondwater); 14

4B - Beschermde 
gebieden 

(oppervlaktewater); 16

5A - Kwantiteit 
grondwater; 18

5B - Kwantiteit 
oppervlaktewater; 24

6 - Overstromingen; 22

7A - Verontreiniging grondwater; 7

7B - Verontreiniging 
oppervlaktewater; 

67

8A -
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16
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48

9 - Andere 
maatregelen; 14

VERDELING GENERIEKE ACTIES OVER 
MAATREGELENGROEPEN
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Figuur 5.1-2: Verdeling van de waterlichaamspecfieke acties over de maatregelengroepen 

 

 

Het maatregelenprogramma bestaat daarom uit diverse onderdelen: 

• Een maatregelenprogramma op stroomgebiedniveau met generieke (of Vlaanderen brede) 

acties – zie hiervoor het afzonderlijke document “Maatregelenprogramma bij het 

stroomgebiedbeheerplan voor Schelde en Maas” 

• Actieprogramma’s in elk van de 11 bekkenspecifieke delen met waterlichaamspecifieke acties 

• Actiesprogramma’s in elk van de 6 grondwatersysteemspecifieke delen met 

grondwatersysteemspecifieke acties 

Al deze acties samen vormen het maatregelenprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. 

Een uitgebreide beschrijving van de maatregelen en generieke acties, de methodes om tot een selectie 

van de maatregelen te komen en de evaluatie van het actieprogramma, zijn te lezen in het 

maatregelenprogramma.  

Voor elke actie (waterlichaamspecifiek en generiek) werd ook info verzameld in de actietool, het 

betreft o.m. een beschrijving van de actie, wie de initiatiefnemers, financiers en betrokkenen zijn, op 

welk waterlichaam de actie betrekking heeft, wat de verwachte effecten zijn, welke investerings- en 

operationale kosten eraan verbonden zijn, of de financiële middelen voor uitvoering beschikbaar zijn 

enz. 

Figuur 5.1-1 en Figuur 5.1-2 geven de verdeling van de acties over de 12 maatregelengroepen heen, 
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7A - Verontreiniging 
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voor zowel generieke als waterlichaamspecifieke acties. 

5.2 Maatregelenprogramma en gebiedsgerichte prioritering 

Zoals toegelicht in § 4.2.1 geeft het maatregelenprogramma invulling aan de realisatie van de 

doelstellingen overeenkomstig de gebiedsgerichte prioritering. Dit betekent dat het 

maatregelenprogramma: 

– alle waterlichaamspecifieke acties bevat waarvan ingeschat wordt dat ze nodig zijn om de goede 

ecologische toestand in 2027 (of later indien natuurlijk herstel nog nodig is) te halen in de 

oppervlaktewaterlichamen in klassen 2 en 3 

– een eerste pakket waterlichaamspecfieke acties bevat om in de oppervlaktewaterlichamen in 

klassen 4 en 5 een stap vooruit te zetten om 1 of 2 planperioden na 2027 in die waterlichamen de 

goede ecologische toestand te halen  

– voor de oppervlaktewaterlichamen in klasse 6 geen waterlichaamspecfieke acties bevat i.f.v. de 

goede toestand, maar de implementatie van de generieke acties uit het maatregelenprogramma 

moet wel toelaten ook in deze waterlichamen een stap vooruit te zetten richting 2027; er kunnen 

in deze waterlichamen wel waterlichaamspecifieke acties i.f.v. andere thema’s (veiligheid tegen 

overstromingen, waterschaarste en droogte) gepland zijn. 

5.3 Kosten van het maatregelenprogramma 

Tabel 5.3-1 bevat het overzicht van het kostenplaatje voor het maatregelenprogramma op schaal 

Vlaanderen, de grondwatersysteemspecifieke delen en de 11 bekkenspecifieke delen, verdeeld over 

de verschillende maatregelengroepen. 

Tabel 5.3-1 Totaaloverzicht van kosten voor alle acties 

Maat-
regelen-
groep 

Geraamde 
investerings-
kosten 

Geraamde 
operationele 
kosten 

Beschikbare 
investerings-
kosten 

Beschikbare 
Operationele 
kosten 

Meerkost 
investeringen 
over planperiode 

Meerkost 
operationeel 
per jaar 

Meerkost 
operatio-neel 
over 
planperiode 

2 € 850.000 € 0 € 450.000 € 0 € 400.000 € 0 € 0 

3 € 92.994.000 € 0 € 91.544.000 € 0 € 1.450.000 € 0 € 0 

4A € 27.695.000 € 290.000 € 25.987.150 € 0 € 1.707.850 € 290.000 € 1.740.000 

4B € 95.625.195 € 406.420 € 34.207.657 € 151.400 € 61.417.538 € 255.020 € 1.530.120 

5A € 7.305.000 € 180.000 € 867.500 € 0 € 6.437.500 € 180.000 € 1.080.000 

5B € 254.548.761 € 1.126.000 € 251.034.709 € 1.126.000 € 3.514.053 € 0 € 0 

6 € 1.406.413.824 € 928.750 € 516.121.965 € 896.250 € 890.291.859 € 32.500 € 195.000 

7A € 3.545.000 € 0 € 2.095.000 € 0 € 1.450.000 € 0 € 0 

7B € 2.230.669.533 € 8.145.933 € 1.206.963.424 € 269.500 € 1.023.706.109 € 7.876.433 € 47.258.598 

8A € 446.099.019 € 123.000 € 365.706.352 € 30.000 € 80.392.667 € 93.000 € 558.000 

8B € 146.627.857 € 236.490.150 € 46.802.775 € 235.546.811 € 99.825.082 € 943.340 € 5.660.037 

9 € 10.805.000 € 1.105.000 € 10.305.000 € 30.000 € 500.000 € 1.075.000 € 6.450.000 
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Maat-
regelen-
groep 

Geraamde 
investerings-
kosten 

Geraamde 
operationele 
kosten 

Beschikbare 
investerings-
kosten 

Beschikbare 
Operationele 
kosten 

Meerkost 
investeringen 
over planperiode 

Meerkost 
operationeel 
per jaar 

Meerkost 
operatio-neel 
over 
planperiode 

Totaal € 4.723.178.190 € 248.795.253 € 2.552.085.532 € 238.049.961 € 2.171.092.658 € 10.745.293 € 64.471.755 
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